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BRUK AKSJONSLÆRING FOR Å FOKUSERE

De fleste fagfolk reflekterer over sin praksis hver 
dag. Aksjonslæringsmetoden hjelper deg å struk-
turere refleksjonene dine og fokusere på spesifikke 
situasjoner som du ønsker å utvikle eller endre. 
Ved å ha et tydelig fokus på konkrete situasjoner, 
kan du oppdage ting du ikke har lagt merke til 
før. Dette kan hjelpe deg med å løse spesifikke 
problemer eller utvikle nye måter å jobbe på. I 
aksjonslæringsprosessen må dere finne tid til felles 
refleksjoner etter hver samhandling med barna. 
Bruk deretter refleksjonene til å utvikle daglige 
praksis.

FØLG BARNAS INITIATIVER, MOTIVER OG  
HANDLINGER

Vår grunnleggende oppgave er å støtte barns utvikling og 
vekst. I samarbeidet mellom fagpersoner fra skole/ SFO/ 
barnehage og kunstnere / kulturarbeidere, er målet å følge 
barnas motiver og handlinger når det gjelder å støtte deres 
utvikling, interesser, engasjement og trivsel. Det er derfor 
viktig å ha en grundig observasjon av barnas atferd, sam-
handling og deltakelsesnivå. Fokus for de voksne blir da 
å inspirere, veilede og støtte barna i deres egne kunstner-
iske/ estetiske prosesser fremfor å kontrollere og lede dem 
i en viss retning.

ETABLER TRYGGE RAMMER, MEN 
VÆR ÅPEN FOR DET UVENTEDE

Trygghet er viktig for både barn og 
voksne, og det tar tid å bygge et tillits-
forhold. Vi må sørge for et sikkert rom 
for barna ved å lytte til de voksne som 
kjenner dem best. Samtidig er det viktig 
å være åpne for hverandres opplev-
elser av barnas adferd og handlinger. 
Noen ganger ser vi at barn opptrer på 
overraskende måter når de får nye ram-
mer og møter fagpersoner som ikke har 
de samme forventningene til dem som 
de voksne i hverdagen. Igjen handler 
det om å være åpen for prosessen og 
det uventede.

FINN BALLANSE MELLOM EGNE AMBISJONER 
OG REELLE RAMMER

Ambisjoner er gode, men noen ganger kan hverdag-
slige realiteter komme i veien. Vi har opplevd profes-
jonelle kunstnere med store kunstneriske ambisjoner 
for samarbeidet, men i prosessen må de tilpasse 
ambisjonene sine på grunn av hverdagslige realiteter, 
som at barna er sultne, trøtte, eller at en av pedago-
gene må støtte et enkelt barn og ikke kan delta like 
mye i fellesskapet. Vær ambisiøs, men fokuser på det 
daglige perspektivet i samarbeidet.

INNVOLVER DINE KOLLEGER OG DEL DIN 
ERFARINGER 

Det anbefales å involvere hele kollegiet i aksjon-
slæringsarbeidet fra begynnelse til slutt, selv om 
noen av kollegene dine kanskje ikke er, eller blir, 
direkte involvert. Se samarbeidet som en kilde til ut-
vikling og endring, ikke bare for deg selv, men også 
for dine kolleger.
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TIPS OG IDEER
- om hvordan dere kan samarbeide og lære av hverandres profesjonelle tilnærminger, 

ferdigheter og erfaringer. Art EQUAL-partnerne deler sine erfaringer og gir råd.
Art EQUAL-partnerne deler her sine erfaringer og anbefalinger.
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SE SAMARBEIDET SOM 
ETTERUTDANNING

Samarbeid med fagpersoner utenfra 
krever tid og ressurser. Det er viktig at 
spesielt lederen ser samarbeidet som en 
investering i etterutdanning av de ansatte. 
Personalet må føle at de har et ansvar for 
det de lærer og kan bringe det videre inn 
i sin pedagogiske praksis.

GJØR FEIL!

Vi lærer av våre feil. I samarbeidet mellom 
pedagoger og kunstnere / kulturarbeidere 
er eksperimentering viktig. Vi må tåle å gå 
ut av komfortsonene våre og akseptere når 
ting beveger seg i en annen retning enn vi 
forventer, også når vi tror det er feil retning. 
Vær åpne for hverandres positive så vel 
som negative tilbakemeldinger.
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INNVOLVER NÆRMILJØET

I nærmiljøet kan vi finne interessante og nyttige 
ressurser og potensielle samarbeidspartnere. 
Dette kan være kulturinstitusjoner, idrettsorgan-
isasjoner, ressurspersoner eller bedrifter. Det 
kan være lekeplasser, parker, naturområder, 
kjøpesentre, etc. Tenk på hvordan du kan invol-
vere nærmiljøet ditt og benytte deg av barnas 
fysiske omgivelser.
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ÅPNE SANSENE 

Bruk sansene dine i lek og la barna smake, 
føle, se, høre og lukte. Når du fokuserer på 
sanselige opplevelser, stimulerer du barnas 
interesser og engasjement på nye måter. Vi 
har opplevd at barns konsentrasjon, læring 
og hukommelse øker når sansene deres 
aktiveres i kunstneriske/ estetiske prosesser. 
Samtidig kan sansene bidra til å gjøre det 
abstrakte og teoretiske mer håndgripelig, 
konkret og tilstedeværende.

8
10

GJØR DET ENKELT

Det enkleste er ofte det beste! Forsikre 
deg om at du ikke planlegger for mye 
innhold/ aktivitet i hver aksjon med 
barna. Barn får mange nye sanseop-
plevelser i kunst- og kulturaktiviteter. 
Hvis det er for mye som skjer, vil de 
kunne bli forvirret og miste motivas-
jonen. Enkelhet og åpenhet gir et rom 
for barnas egne forestillinger, han-
dlinger, ideer og uttrykk. Bruk enkle 
verktøy og ikke nøl med å gjenta 
aktiviteter igjen og igjen.
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